Spam mailler şirketlere ulaşmadan COMODO’ya takılıyor

İSTENMEYEN MAİLLERE COMODO
ENGEL OLUYOR
COMODO'nun bulut tabanlı Antispam Gateway programı bugüne kadar
250 milyondan fazla maili filtreledi. Bu maillerin yaklaşık 175 milyonu
spam (istenmeyen e-posta) çıkarken, maillere yüklenmiş 1,2 milyondan
fazla virüsün de sisteme sızması engellendi.
İSTANBUL, 16 Eylül 2015 – Türk mühendis ve girişimci Melih Abdulhayoğlu
tarafından kurulmuş olan global siber güvenlik çözümleri öncüsü ve geliştiricisi
COMODO’nun, antispam çözümü Comodo Antispam Gateway (ASG)’nin filtrelediği
toplam mail sayısı 250 milyonu aştı.
Kurumsal e-posta sunucularına yönelik Comodo ASG filtresinden geçen 250 milyonu
aşkın e-postanın yaklaşık 175 milyondan fazlası spam (istenmeyen e-posta) olarak
tanımlandı ve 1,2 milyondan fazla virüs de yine ASG tarafından engellendi.
Zararlı yazılımlar şirkete ulaşmadan COMODO filtresine takılıyor
Comodo ASG, şirket içi veya barındırılan e-posta sunucuları için istenmeyen e-postalara
(spam), kimlik avı (phishing) amaçlı e-postalara ve virüs bulaşmış e-posta eklerine karşı
tam koruma sağlıyor; böylece kurumsal e-posta kullanımını güvenli kılıyor. Şirkete gelen
tüm e-postalar önce Comodo Antispam Gateway programına yönlendirildiği için
istenmeyen ve virüs yüklü e-postalar kurumsal e-posta sunucularına ulaşmadan
engelleniyor. Temiz olan veya göndericileri beyaz listede yer alan mesajlar daha sonra
orijinal e-posta sunucu adresine ve kuruluşun e-posta kullanıcılarına iletilirken;
istenmeyen e-posta olarak işaretlenen mesajlar, kullanıcılar tarafından diledikleri zaman
gözden geçirilebiliyor.
En hesaplı ve en etkili antispam çözümü

Comodo ASG bulut tabanlı olduğu için, arıza noktası olmayan ve bakım gerektirmeyen
e-posta filtreleme işleyişi ve web tabanlı merkezi yönetim konsolu sayesinde IT
yöneticilerinin her büyüklükteki ağ üzerinde istenmeyen e-postaları filtrelemelerine
olanak sağlıyor. Comodo Antispam Getaway, e-posta filtrelemesi için gereken
geleneksel yazılım ve donanımlarla karşılaştırıldığında toplam sahip olma maliyetinin
düşüklüğüyle de öne çıkıyor.
COMODO Hizmet Sağlayıcı Teknolojileri Direktörü Michél Bechard, “Günümüzün siber
suçluları, kurumsal networklere sızmak için iş dünyasında kritik önem taşıyan epostaları araç olarak kullanıyor. Comodo ASG, bu tür kötü niyetli girişimleri çeyrek
milyardan fazla kez başarıyla filtreledi ve bu sayede milyonlarca zararlı yazılımın ve
virüsün kurumlara sızmasını engelledi. Comodo Antispam Gateway, kötü amaçlı
yazılımları (malware), kimlik avı (phishing) amaçlı bağlantıları ve istenmeyen e-postaları
(spam) kurumsal ortamlardan başarıyla uzakta tutuyor ve böylece hem kullanıcıyı hem
de şirketi koruyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Hem gelen hem giden mailler kontrol altında
Comodo ASG sadece gelen postaları değil giden postaları da denetliyor. Spambot
bulaşmış şirket bilgisayarlarından giden e-postaları da filtreleyen Antispam Gateway,
ortam dışına spam göndermesini önleyerek şirket itibarının korunmasına da yardımcı
oluyor. Program bu yolla şirket alan adlarının veya IP adreslerinin kara listeye (Alan Adı
Sistemi Gerçek Zamanlı Kara Delik - DNSRTB) girmesini önlüyor.
Comodo ASG e-posta filtreleme konusunda IT yöneticilerine önemli esneklikler ve
şirkete özel düzenlemeler yapma imkanı da sağlıyor. IT yöneticileri, kullanıcı ve alan
adları ekleyebiliyor, kullanıcı grupları ve kullanıcı izinleri tanımlayabiliyor, e-posta için
kara listeler ve beyaz listeler oluşturabiliyor ve karantina altına alınmış e-postaları
yönetebiliyor. Comodo Antispam Gateway, tüm e-postaları önce Comodo'nun Antispam
Gateway programına yönlendirmek için bir şirket alan adındaki Alan Adı Sunucusunda
yer alan Mail Exchange kayıtlarını kullanıyor. Bu işlem, bir kuruluşun istenmeyen epostalarını ve virüs yüklü e-postalarını kurumsal e-posta sunucularına ulaşmadan
engelliyor. Temiz olan veya göndericileri beyaz listede yer alan mesajlar daha sonra
orijinal e-posta sunucu adresine ve kuruluşun e-posta kullanıcılarına iletiliyor.
İstenmeyen e-posta (spam) olarak işaretlenmiş mesajlar, kullanıcılar tarafından
diledikleri zaman gözden geçirilebiliyor.
ASG’nin her üç kategorideki güncel rakamları aşağıdaki linkten görülebilir:
https://www.comodo.com/business-security/email-security/antispam-gateway.php

Comodo Antispam Gateway hakkında daha fazla bilgi almak ve 60 günlük ücretsiz
deneme için kayıt yaptırmak istiyorsanız https://www.comodo.com/tryASG adresini
ziyaret edebilirsiniz.

En son Comodo Haberlerini Twitter @ComodoNews üzerinden takip edin.
LinkedIn'de Comodo ile bağlantı kurun: http://www.linkedin.com/company/comodo
Comodo'yu Facebook'da http://www.facebook.com/ComodoHome ve SpiceWorks'de
https://community.spiceworks.com/pages/comodosecuritysolutionsinc adreslerinden
takip edebilirsiniz.
COMODO Hakkında
Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında kurulan COMODO, bugün
dijital sertifika alanında dünyanın en önemli markası durumundadır. Her bir sayısal
işlemin özel bir güven ve güvenlik katmanı hak ettiği ve gerektirdiği inancından hareket
eden COMODO siber güvenlik çözümleri geliştirme konusunda dünya çapında öncü bir
kuruluştur. COMODO’nun SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta güvenlik liderliğinin
yanı sıra gerçek koruma teknolojisi alanındaki uzun geçmişine güvenen bireyler ve
kurumlar, en kritik bilgilerinin kimlik denetimi, doğrulanması ve güvenliğinin sağlanması
için firmanın kendini kanıtlamış çözümlerini tercih ediyor. Uç nokta, ağ ve mobil
güvenliğinin yanı sıra kimlik ve erişim yönetimini de kapsayan veri koruması sunan
COMODO’nun kendisine ait teknolojileri günümüzdeki kötü niyetli yazılım ve siber
saldırı sorunlarının çözülmesini sağlıyor. Binlerce kurumsal müşterinin online
işlemlerinin güvenliğini sağlayan ve 85 milyon üzerinde masaüstü güvenlik yazılım
yüklemesine sahip COMODO “Creating Trust Online®” (COMODO Online Güven
Sağlar) mottosu ile hareket ediyor.
Merkezi ABD Clifton, New Jersey’de bulunan COMODO’nun Çin, Hindistan, Filipinler,
Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta ofisleri bulunuyor. Türkiye’de teknoloji
ekosistemi kurmak üzere girişimlerde bulunan COMODO, bu kapsamda ilk Ar-Ge
merkezini ODTÜ Teknokent’te açtı. COMODO, ODTÜ Enformatik Enstitüsü işbirliği ile
Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik ve Savunma AR-GE Merkezi’ni kurarak, yerli siber
savunma teknolojilerinin üretimini sağlıyor.
COMODO’nun müşterileri arasında NASA, IBM, New York Borsası, Sony,
Chase, Michigan Üniversitesi gibi seçkin bankacılık, finans, eğitim ve devlet
kurumları ve ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt
Romney gibi siyasetçiler yer alıyor.
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